Salvador, Pituba - Apartamentos Em Um Conveniente Lar E Uma
Localização Desejável

Pituba é um dos mais populosos bairros de luxo e bem conhecido de Salvador. É um
local moderno, com muitos dos melhores condomínios de luxo, lojas, restaurantes, bares,
cinemas, hospitais e muitos outros estabelecimentos comerciais.
Alguns dos melhores shoppings de Salvador estão localizados em Pituba. É também um local
com boas instalações educacionais e também abriga a sede postal.
No mercado imobiliário, a localidade oferece alguns apartamentos de alta classe. Os
apartamentos de Pituba estão localizados em áreas nobres perto de todas as comodidades
necessárias para uma vida confortável.
Imóveis em Salvador, Pituba - Uma Visão Geral
Imóveis aqui são perfeitos se você quiser
comprar uma casa em uma localidade bem
desenvolvida com todas as conveniências por
perto. A área tem a maior variedade de lojas
e serviços em Salvador.
Há uma série de edifícios corporativos, bem
como bancos e muitas avenidas de emprego.
É um bairro movimentado e boas estradas os

conectam com as outras partes da cidade. Você também tem uma grande praia na região.
Apartamentos em Pituba estão disponíveis a partir de um preço tão baixo quanto R$ 175.000 e
o preço pode ir perto de R$ 1.000.000 para um grande apartamento. Em média, um
apartamento vai custar cerca de R$ 458.000.
Ver imóveis á venda em Pituba
Apartamentos em Pituba abaixo de R$300.000
Mesmo na parte inferior da escala, apartamentos em Pituba estão situados em locais muito
atrativos perto de shoppings, supermercados, escolas, faculdades e praias.
A maioria dos apartamentos está localizada em edifícios de vários andares, com instalações
básicas comuns. No entanto, também é possível encontrar apartamentos em pequenos
condomínios estilo resort com todas as comodidades de lazer.
Tamanho: Cerca de 40 a 80 metros quadrados de área construída, com um ou dois quartos e,
possivelmente, uma suíte.
Instalações:
• Piscina (em alguns condomínios).
• Estacionamento para um veículo.
• Banheiro separado para empregadas domésticas.
Na extremidade superior do intervalo que você pode esperar alguma das seguintes ações:
•
•
•
•
•

Dependência de empregada
Quadra de esportes
Academia
Área de recreação para crianças.
Área de serviço.

Os apartamentos também estão disponíveis na mesma faixa de preço em condomínios estilo
resort com muitas comodidades, mas o tamanho do apartamento será menor. No entanto,
você terá recursos e serviços premium, incluindo instalações de lazer geralmente encontrados
apenas em condomínios de alto padrão.
Ver apartamentos á venda abaixo de R$300.000,00 em Pituba.
Apartamentos de R$300.000 para R$400.000
Esta gama de apartamentos é novamente
localizada em lugares convenientes perto de todas
as conveniências diárias.
Tamanho: variam entre 40 e 110 metros
quadrados de área construída, com dois ou três
quartos e, possivelmente, uma suíte.
Instalações:
•
•
•
•
•
•

Piscina (na maioria dos condomínios).
Estacionamento.
Academia.
Salão de festas.
Dependência de empregada
Concierge (24 horas).

• Sala de Jogos.
• Área de churrasqueiras
Apartamentos entre R$400.000 e R$600.000
Estes apartamentos estão ainda melhor localizados e próximos aos shoppings e conveniências
cotidianas, como lojas, supermercados, escolas e faculdades. A maioria deles oferece uma
série de comodidades de lazer.
Tamanho: varia de 90 a 230 metros quadrados de área construída, com dois a quatro quartos.
Você também pode esperar uma ou duas suítes.
Instalações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piscina.
Estacionamento para até dois veículos.
Parque infantil(em alguns condomínios).
Dependência de empregadas
Quadra de esportes.
Sala de Jogos.
Academia.
Área de churrasqueira.
Salão de festas.
Concierge.

Ver apartamentos á venda entre
R$300.000,00 e R$600.000,00 em Pituba.
Apartamentos preço acima de R$600.000
Estes são os melhores apartamentos na
localidade e estão situados nas melhores
áreas. Você vai encontrar apartamentos
espaçosos com vista para o mar e muitas
opções de lazer.
Tamanho: Os intervalos de área construída entre 85 e 300 metros quadrados. Você pode
esperar 2-5 quartos e de dois a quatro suítes.
Instalações:
• Grande piscina com características premium. Você também pode obter uma piscina separada
para crianças.
• Estacionamento para vários veículos.
• Parque infantil (em alguns condomínios).
• Academia.
• Quadra de esportes
• Área de recreação para crianças.
• Sala de Jogos.
• Sauna.
• Salão de Festas.
• Área para Festa com cozinha.
• Quiosques.
• Churrasqueira.
• Dependência de empregada.
Ver apartamentos á venda preço acima de R$600.000,00 em Pituba.
Se você estiver procurando por um bom apartamento em Salvador em um bairro de luxo com

todas as comodidades, então, Pituba é a localidade para você. Os apartamentos aqui estão
localizados nas melhores e mais convenientes áreas e oferecem uma série de recursos de
lazer. Isso também faz com que estes apartamentos sejam fáceis de alugar e você pode
esperar uma boa renda no caso de você optar por fazê-lo.
Ver imobiliária em Pituba.

